ZMIZELÉ DUBÍ 9.díl
Kulturní dům v Pozorce

Vzhled budovy počátkem 20. století.
V roce 1903 byla Obecním úřadem v Pozorce (tehdejší Gemeindeamt in Zuckmantel) povolena pro
Německý tělocvičný spolek (Deutscher Turnverein Zuckmantel bei Teplitz) výstavba spolkového
domu se sálem, jevištěm a kuchyní. Součástí areálu byla i velká zahrada pro pořádání venkovních
akcí. Budova byla navržena na volné parcele nedaleko tehdejších cest z Pozorky do Dubí a do
Mstišova.

Návrh umístění nové stavby.

Snímky ukazují, že původně byla navržena zcela jiná stavba, než která byla následně realizována.
Zajímavostí je, že zhruba od roku 1932 do roku 1938, tj. celých 6 let, byly vedeny spory mezi obcí
Pozorka a tělocvičným spolkem o odstranění vstupního schodiště z veřejného prostranství, neboť tyto
schody byly zbudovány bez povolení úřadu a nad míru přípustnou zasahovaly do přilehlé ulice.
Konečná podoba stavby na spodním snímku je však výsledkem necitlivých stavebních úprav
probíhajících v minulých desetiletích. Prakticky veškeré fasádní prvky byly otlučeny, budova dostala
strašlivý břízolitový kabát a ze západní strany byl přistavěn nový nevzhledný vstup do budovy. Touto
přestavbou dostala podobu, za níž by se nemusela stydět leckterá jídelna v kasárnách. Po několik
minulých desetiletí objekt sloužil pod názvem Kulturní a společenské středisko, zkráceně KaSS.
V roce 1993 uzavřelo město Dubí s firmou EUROCAST, později HANPO smlouvu o pronájmu
budovy za roční nájem 250.000,-Kč k provozování restaurační činnosti po dobu 10 let, která však již
byla ukončena.

Dnes je budova využívána pouze několikrát do roka pro příležitostné akce a po úpravě přilehlé
zahrady může kulturní program probíhat i pod širým nebem. V minulých létech byl areál několikrát
využit i pro pořádání Dubských slavností, ty se však vrátily na své původní místo v Bystřici a tak
budova na své opravdové znovuoživení teprve čeká.
Jiří Veselý
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